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1 INLEDNING
Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för
befintlig 150 kV luftledning mellan stationerna PT49 Bonäset via PT45 Stadsfjärden till PT46
Munksund, Piteå kommun i Norrbottens län.

Inom ramen för tillståndsansökan har samråd genomförts i enlighet med 6 kap. MB vilket framgår av
bestämmelsen i 2 kap. 8 a § Ellagen. Samrådet är en del av tillståndsprocessen och föregår
upprättandet av den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska biläggas ansökningshandlingarna.

Föreliggande handling utgör en redogörelse för hur samrådet har genomförts i aktuellt fall samt vilka
samrådsparter som har kontaktats. Vidare sammanfattas de yttranden som inkommit under
samrådsprocessen samt hur Vattenfall Eldistribution AB beaktat dessa. Samtliga yttranden som
inkommit under samrådsprocessen biläggs även i sin helhet till aktuell skrivelse. I tabell 1 nedan
ges även en sammanfattning av de samrådsaktiviteter som genomförts inom ramen för projektet.

1.1 Genomförda samrådsaktiviteter
I tabell 1 redovisas de samrådsaktiviteter som genomförts inom ramen för föreliggande
samrådsprocess.

  Tabell 1 Lista över genomförda samrådsaktiviteter i kronologisk ordning

Datum Aktivitet Se bilaga

2017-03-20 Tidigt samråd med Länsstyrelsen i Norrbottens län och Piteå
kommun

2018-04-27 Samrådshandlingar skickades ut till myndigheter, organisationer
och särskilt berörda enligt sändlista.

1,2

2018-04-30 Publicering på Vattenfalls hemsida,
www.vattenfalleldistribution.se/samrad

2018-05-03-
2018-05-05

Publicering i dagspress, NSD, Kuriren, Pitetidningen 3

2018-05-21 Samrådsmöte i Piteå

2018-06-01 Sista dagen för inlämnande av synpunkter för särskilt berörda
och allmänheten.

7

2018-06-15 Sista datum för inlämnande av synpunkter för myndigheter och
organisationer.

4, 5, 6
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2 MYNDIGHETER

2.1 Länsstyrelse och kommun
Samrådet med myndigheter inleddes den 20 mars 2017 med ett tidigt samråd via mail. I mailet
gjordes en kort beskrivning av projektets innebörd tillsammans med en karta över berört område.
Avsikten var att ge information i ett tidigt skede och fånga in eventuella synpunkter innan
framtagande av ett samrådsunderlag.

Den 27 april 2018 genomfördes ett utskick av inbjudan till skriftligt samråd inklusive
samrådsunderlag (Bilaga 1) till Länsstyrelsen i Norrbottens län och Piteå kommun.

Samrådsunderlaget beskriver den planerade verksamheten och dess förutsedda miljöpåverkan
samt redovisar förslag till innehåll och utformning av miljökonsekvensbeskrivning. Sista svarsdag för
samrådssynpunkter var 15 juni 2018.

2.1.1 Länsstyrelsens synpunkter
Skriftligt yttrande från Länsstyrelsen i Norrbottens län inkom den 18 juni 2018och redovisas i tabell
2 och bilaga 4.

Tabell 2 Sammanfattning av inkomna synpunkter från länsstyrelsen samt Vattenfall Eldistributions
bemötande.
Länsstyrelsens synpunkter Kommentarer

Ledningens dragning bör utredas ytterligare då föreslaget
alternativ går igenom nyligen planlagt område för bostäder
och förskola.

Fler alternativ behövs däribland kabel behöver redovisas.
Länsstyrelsen anser att det inte enbart bör vara Vattenfalls
ansvar att hitta lösningar. Vattenfall och Piteå kommun kan
eventuellt behöva samfinansiera betydligt dyrare
sträckningar som långsiktigt kan vara mycket bättre.

MKB bör innehåll:

· Hur Vattenfall säkerställer att verksamheten inte
medför en negativ påverkan på människors hälsa
eller miljön, både under anläggningsskedet och
driftstiden.

· Hur farligt avfall ska hanteras vid rivningsarbeten.
· Hur urgrävningsmassor ska omhändertas.
· Magnetfältsberäkningar för bostadshus inom 100 m

från ledningen.
· En kulturlämning bör omnämnas (Piteå socken

230:1). Ett skyddsområde kan komma att krävas.
· Risker och konsekvenser för fågellivet.
· Länsstyrelsen anser att verksamheten innebär

betydande miljöpåverkan och en specifik
miljöbedömning krävs.

Ytterligare alternativ än de
som presenterades i
samrådet har tagits fram i
ett tidigare skede men har
av olika skäl avfärdats.

Redovisning av dessa
samt övriga synpunkter
kommer att hanteras i
kommande MKB.
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2.1.2 Kommunens synpunkter
Skriftligt yttrande från Piteå kommun har inkommit den 25 april 2017 samt den 12 juni 2018 och
redovisas i tabell 3 och Bilaga 5.

Tabell 3 Sammanfattning av inkomna synpunkter från kommunen samt Vattenfall Eldistributions bemötande.
Kommunens synpunkter Kommentarer

Samhällsbyggnadsnämnden önskemål är att kraftledningar
inom Piteå tätort ska vara nedgrävda. Angelägna områden
är Nördfjärden och Norrstrand främst mellan Olof Palmes
gata/Norrstrandsvägen och Svartuddsvägen.

Avstyrker alternativ 2 vilken påverkar områden i
översiktsplanen som är planerad för bebyggelse och
närnatur. Kommunen har även en detaljplan framtagen för
bostäder och förskola i området Strömnäs.

Vattenfall beaktar
kommunens information
och yttrande i det fortsatta
utredningsarbetet.

2.2 Övriga myndigheter
Inbjudan till skriftligt samråd inklusive samrådsunderlag har även sänts till övriga myndigheter som
kan tänkas beröras av verksamheten, se Bilaga 6.

Myndigheter som inbjudits till samråd samt inkomna synpunkter framgår i tabell 4 och bilaga 6.

Tabell 4 Sammanfattning av inkomna synpunkter från kommunen samt Vattenfall Eldistributions bemötande.
Myndighet Synpunkter Kommentarer

Elsäkerhetsverket

 2018-06-07

Ingen erinran

Havs- och
vattenmyndigheten

2018-05-09

Avstår från att yttra sig.

Luftfartsverket
(LFV)

2018-04-30

Ingen erinran. LFV förbehåller sig
rätten att revidera yttrandet vid ny
prövning om regelverk gällande
störningar på CNS-utrustning
förändras, eller om ny CNS-
utrustning etableras i hindrets
närhet.

MSB

2018-05-04

Inga synpunkter

Naturvårdsverket Avstår från att yttra sig
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2018-05-04

SGU

2018-05-18

Avstår från att yttra sig

Skanova

2018-06-15

Skanova har teleledningar som kan
komma att beröras av
ombyggnaderna. För att fastställa
omfattningen bör en
besiktningsrapport
upprättas i ett tidigt skede av
projektet.

Om Skanova berörs av
förändringarna som
planeras att genomföras
kring station Pitholm
kommer de att kontaktas.

I övrigt planeras inte några
förändringar genomföras
som kan påverka
Skanovas verksamhet.

Skogsstyrelsen

2018-06-13

 Skogsstyrelsen förordnar Alternativ
1, befintlig luftledning, eftersom den
sträckningen ger minst negativ
påverkan på naturvärden och det
rörliga friluftslivet som nyttjar skogen
kring Grisberget.

Det skulle även bli en mycket
negativ påverkan inom
naturvårdsavtalet om en ny
ledningsgata anläggs igenom
området.

Vattenfall noterar detta
och förordar ny
koncession för befintlig
ledningssträckning.

Trafikverket

2016-06-15

För anläggande av ledning eller
utförande av arbeten på befintlig
ledning inom vägområdet, krävs
alltid tillstånd från Trafikverket.

Delar av ledningen ligger inom
riksintresse för
Norrbotniabanekorridoren och kan
komma att behöva flyttas vid ett
eventuellt byggande av järnväg.

Vattenfall noterar detta
och förordar ny
koncession för befintlig
ledningssträckning.

Vattenfall följer gällande
regler och riktlinjer och
ansöker om de tillstånd
som krävs.
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3 SÄRSKILT BERÖRDA
Inbjudan till skriftligt samråd skickades per brev den 27 april 2018 till samtliga lagfarna och taxerade
fastighetsägare samt delägare av samfälligheter inom 50 m på vardera sida om de aktuella
ledningssträckningarna. I brevet fanns en hänvisning till att framtaget samrådsunderlag fanns att
tillgå på Vattenfalls hemsida: vattenfalleldistribution.se/samrad. Möjligheten fanns även att vända
sig till ansvarig konsult (Ramböll Sverige AB) för att få samrådsunderlaget skickat till sig.

I brevet fanns även en inbjudan till samrådsmöte vilket genomfördes den 21 maj 2018. Sista
svarsdag för samrådssynpunkter var den 1 juni 2018. Inkomna synpunkter framgår av tabell 5 och
bilaga 7.

Tabell 5. Sammanfattning av inkomna synpunkter samt Vattenfall Eldistributions bemötande.
Skrivelse nr i Bilaga 4 Synpunkter Kommentarer

1.

Ej daterat

Vill att ledningen ska grävas ner
eller omdragning enligt alternativ 2.

Vattenfall noterar detta till
det fortsatta
utredningsarbetet

2.

2018-05-27

För fastighet  medför
nuvarande sträckning ett hinder för
att uppföra ytterligare en fastighet
inom befintlig tomt.

Vid Vattenfalls överlåtande av 45 kV
ledning till Pite Energi utlovade
Vattenfall ledningsrätt som de ej
hade. Vid förrättningen erhöll
Vattenfall ej ledningsrätt över
nämnd fastighet

Vattenfall noterar detta till
det fortsatta
utredningsarbetet.

Vattenfall hänvisar till
Lantmäteriets akt 25-F1991-
428, aktbilaga BEI, s 3,
varav det framgår att både
Vattenfall och PiteEnergi har
ledningsrätt för sina
ledningar.

3.

2018-05-31

Underlag saknas för aktuell
strålningsnivå och information om
förväntad ökning av strömlasterna
och parallellgående ledning.

En koncession borde förnyas utifrån
markägarens ekonomiska nyttjande
av sin mark.

Moderna högspänningsledningar
grävs ner i stadsplanerade
områden. Detta bör göras också
med denna ledning.

Föredrar alternativ 2 som berör färre
bostadshus.

Magnetfältsberäkningar
kommer att redovisas i
kommande MKB.

När ledningen byggdes fick
fastighetsägaren en
ersättning för markintrånget.

Övriga synpunkter kommer
att behandlas i det fortsatta
utredningsarbetet.
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Sökande bolag bör ta hänsyn till:

· Ledningsavgifterna höjs
kontinuerligt och därför är
det inte oskäligt att kräva
nedgrävning.

· Alternativ dragning förordas
· Vad ger dagens dubbla

ledningssystem för
magnetisk strålningsbild?
Varför har inga mätningar
presenterats. Klarar
ledningen en strålningsnivå
på <0,2 µT eller <0,4 µT?

· Hur ska markägare
kompenseras för förlust av
tidsenligt nyttjande av mark?

· Vid presentationer och
framtida förhandlingar bör
markägare beredas plats
och nyttjanderätt.

4.

2018-05-21

Vill att ledningen grävs ner.
Noliaområdet är Piteås mest central
och outnyttjade markområde.
Kommunen skulle kunna bygga
bostadsområde där.

Av de två alternativ som
presenteras är huvudalternativet det
minst sämsta.

Vattenfall förordar ny
koncession för befintlig
ledningssträckning.

Vattenfall noterar övriga
synpunkter och beaktar
dessa i det fortsatta
utredningsarbetet.

5.

2018-05-27

Flertalet markägare/fastighetsägare
är oroliga för alternativ 2. Det
kommer att få svåra konsekvenser
för befintliga fastigheter,
markområden, betesmarker,
odlingsbar mark och för planerad
förrättning av hästnära boende efter
Nygårdsvägen. Karta bifogas i
yttrandet.

Vattenfall förordar ny
koncession för befintlig
ledningssträckning.

6.

2018-05-21

Några yttranden från samrådsmöte:

1. Ledningen bör grävas ner.
Markägare skall få möjlighet
till ersättning för förlorad

Vattenfall noterar detta till
det fortsatta
utredningsarbetet.
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tomträtt. Alternativ dragning
skulle förbättra situationen.

2. Vill ha kvar befintlig ledning.
3. Förordar alternativ 2,

åtminstone nedanför
Strömlidastugan

4. Alternativ 2 går över mark för
hästnära boende. Går rakt
över Ängesträsket. Tung
trafik bör ej finnas på
Kappas tub.

4 SAMEBYAR
Inbjudan till skriftligt samråd inklusive samrådsunderlag sändes till Ståkke sameby och Östra
Kikkejaure sameby den 27 april 2018, se sändlista i bilaga 2. Några synpunkter har inte kommit in
från berörda samebyar.
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5 ORGANISATIONER, FÖRENINGAR OCH
VERKSAMHETSUTÖVARE

Inbjudan till skriftligt samråd inklusive samrådsunderlag har även sänts till de organisationer,
föreningar och verksamhetsutövare som kan tänkas beröras av verksamheten, se sändlista i bilaga
2. Synpunkter redovisas i tabell 5 och bilaga 8.

Tabell 6 Sammanfattning av inkomna synpunkter samt Vattenfall Eldistributions bemötande.
Verksamhetsutövare Synpunkter Kommentarer

Pite Energi Pite Energi tillstyrker att Vattenfall
Eldistribution beviljas förnyad
nätkoncession med giltighetstid
tillsvidare för befintliga ledningar.

Alternativ 2 kan avfärdas helt eftersom
inga tekniska, ekonomiska,
miljömässiga eller andra fördelar torde
föreligga jämfört med alternativ 1.

Pite Energis ledning går parallellt med
aktuell ledning och är delvis
sambyggda. Även om Vattenfall inte
har kvar sin ledning kommer stolparna
och även Pite Energis ledning stå
kvar. Därmed är det uppenbart att
även Vattenfall Eldistributions ledning
bör bibehållas.

Vattenfall noterar detta och
förordar ny koncession för
befintlig ledningssträckning.

6 ALLMÄNHET
Allmänheten har inbjudits till samråd via annons i NSD, NK och Piteå Tidningen under perioden
3/5–5/5 2018. I annonsen fanns en inbjudan till ett samrådsmöte vilket genomfördes den 21 maj
2018.

Information om ärendet inklusive samrådsunderlag har funnits tillgängligt på Vattenfall
Eldistributions hemsida www.vattenfalleldistribution.se/samrad sedan den 30 april 2018. Synpunkter
som kommit in från allmänheten har varit svåra att särskilja från de yttranden som inkommit från
särskilt berörda och framgår därför av tabell 5 och bilaga 7.
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1 INLEDNING
Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för en befintlig 150 kV
luftledning (PL23, PL4 S5 (anläggningsnummer 714 Eb) och PL24 (anläggningsnummer 4048Cc) mellan
stationerna PT49 Bonäset via PT45 Stadsfjärden till PT46 Munksund, Piteå kommun i Norrbottens län.

Befintlig ledning löper även via station PT44 Pitholm som planeras att raseras och befintlig ledning PL24
mellan PT45 Pitholm och PT46 Munksund kommer att skarvas ihop med ledning ”PL4 S5” som kommer från
station PT45 Stadsfjärden. I samband med det kommer ledningen att omlittereras till PL4 S5 för hela sträckan
mellan PT45 Stadsfjärden-PT46 Munksund”.  Befintlig ledningsträckning framgår av figur 1.

Inom ramen för en tillståndsansökan ska ett undersökningssamråd genomföras enligt 6 kap. 23–25 §§
miljöbalken med syftet att utreda om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) samt
samråda om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.

Då aktuell ledning löper genom tätbebyggt område anser Vattenfall Eldistribution AB att en bredare
samrådskrets bör inkluderas och väljer därmed att genomföra samrådet så att det även uppfyller kraven för ett
avgränsningssamråd.

1.1 Bakgrund
Ombyggnationen av ledningsnätet påverkar flertalet ledningar i området och kommer att möjliggöra ytterligare
effektuttag i Piteåområdet, som i dagsläget visar indikationer på ett ökat framtida effektbehov i området.
Aktuella ledningar matar stationerna PT44, PT45, PT46 och PT49 från vilka även AB PiteEnergi distribuerar
strömmen vidare. Ledningarna utgör tillsammans med övrigt regionnät mellan stamnätsanslutningarna i
Skellefte- och Luleälven en av de viktigaste elkraftsmatningarna för Piteå stad inklusive betydande industrier
och anläggningar i Piteå såsom Smurfit Kappa (Europas största kraftlinerbruk) och SCA Munksund.

Ledningarna är en del av Vattenfall Eldistribution AB:s maskade regionnät vilket har som ändamål att
upprätthålla ett intakt kraftsystem vid bortfall av systemtransformeringarna belägna i Vargfors och Svartbyn.

De befintliga ledningarna är sammantaget ca 12 km långa varav sträckan Pitholm-Munksund är ca 1,5 km.
Ledningarna togs i drift år 1970.
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1.2 Vattenfall Eldistribution AB
Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet i Sverige och levererar el till cirka 900 000 företag och
privatpersoner. Företagets elnät är över 12 000 mil långt, vilket motsvarar cirka 3 varv runt jorden. Elnätet är
indelat i lokalnät och regionnät och omfattar spänningsnivåerna 0,4–150 kv. Företaget har cirka 730 anställda,
i huvudsak i Solna, Luleå och Trollhättan. Vattenfall Eldistribution investerar årligen cirka 4 miljarder kronor i
att bygga om elnätet för att det ska bli mer motståndskraftigt mot väder och vind, samt moderniserar genom
att bygga in ny teknik för bättre övervakning och styrning av elnätet. Elnätet behöver också anpassas för att
kunna ansluta en växande andel förnybara energikällor, elfordon och ny elintensiv industri. Företaget arbetar
aktivt för en hållbar samhällsutveckling genom att ligga i framkant gällande innovation och utveckling och
sätta standarden för framtidens energilösningar.

2 TILLSTÅNDSPROCESSEN
För att bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt ellagen (1997:857) att
nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om nätkoncession för linje
prövas av Energimarknadsinspektionen (Ei) och tillstånd beviljas vanligtvis tills vidare med möjlighet till
omprövning efter 40 år.

Tillståndsprocessen inleds med en utredning om verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan
eller ej. Detta görs genom ett undersökningssamråd med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli
särskilt berörda. När samrådet är avslutat sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som
utgör underlag för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.

Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan behöver
bestämmelserna i 6 kap. om specifik miljöbedömning inte tillämpas och istället ska en liten
miljökonsekvensbeskrivning tas fram. En liten miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla de upplysningar som
behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge.

I de fall länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en specifik
miljöbedömning genomföras. Den specifika miljöbedömningen inleds med ett avgränsningssamråd med
länsstyrelsen, kommun och enskilda som kan tänkas bli berörda samt övriga statliga myndigheter,
organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörd. Avgränsningssamrådets syfte är att utreda
omfattningen av och detaljeringsgraden i den miljökonsekvensbeskrivning som skall tas fram för att utgöra
beslutsunderlag.

Koncessionsansökan sänds till Ei som remitterar handlingarna till samtliga berörda instanser. Efter
remisstiden beslutar Ei om koncession (dvs. tillstånd) ska erhållas. Vid ett eventuellt överklagande prövar
mark- och miljödomstolen frågan. Se figur 2 för flödesschema över processen.
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Figur 2. Tillståndsprocessen.

2.1 Annan lagstiftning
Förutom koncession behöver ledningsägaren även säkra rätten till marken. Eftersom det i aktuellt fall rör sig
om en befintlig ledning finns markupplåtelseavtal och ledningsrätt sedan tidigare.

För fastighetsägaren innebär markupplåtelsen att marken förblir i fastighetsägarens ägo men att ersättning för
intrånget erhållits i form av ett engångsbelopp när avtalet tecknades.

Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap. miljöbalken kan
tillstånd eller dispenser även krävas enligt andra kapitel i miljöbalken eller enligt annan lagstiftning, som t.ex.
anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken eller tillstånd/dispens från skyddat område enligt
bestämmelserna i 7 kap. miljöbalken. Även bestämmelserna i kulturmiljölagen beaktas.

2.2 Gällande tillstånd för aktuell ledning
Tillståndet för ledningarna har löpt ut, varför Vattenfall Eldistribution AB behöver söka ett nytt för att behålla
ledningen.

Vattenfall Eldistribution AB:s rätt att behålla ledningen över berörda fastigheter är tryggad genom ledningsrätt
för all framtid.
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3 UTREDNING AV MÖJLIGA STRÄCKNINGAR

3.1 Avgränsning av utredningsområdet
Det område som har studerats inom ramen för detta samråd är baserat på naturliga start- och slutpunkter för
ledningen; stationerna Bonäset i norr, Stadsfjärden i centrala Piteå och Munksund i söder. Utredningsområdet
har begränsats till dessa punkter i norr och söder men intressen inom ett ca 4 km brett område har studerats
för att kunna lokalisera alternativa sträckningar till dagens befintliga ledning, se figur 3.

Området har varierande karaktär men utgörs främst av skog- och ängsmark. Området omfattas även av stora
delar av Piteå stad med tät bebyggelse på flertalet platser.  Inom området finns även vattenförekomsten
Nördfjärden som ledningen måste korsa för att kunna ansluta till stationen i Munksund.

3.2 Metod vid framtagande av alternativa sträckningar
En GIS-baserad lokalieringsstudie har använts som metod för att studera befintlig ledning samt ta fram
alternativa sträckningar. Syftet med lokaliseringsstudien har varit att studera om befintlig ledningssträckning är
det alternativ som sammantaget ger den minsta påverkan på allmänna och enskilda intressen och som i
kombination med byggbarhet, teknik och ekonomi utgör den mest lämpade sträckningen eller om nya
intressen tillkommit i området vilket innebär behov av att studera alternativa sträckningar i området. Alternativ
sträckning har tagits fram via kartstudier samt ett kompletterande fältbesök.

3.2.1 Huvudalternativ
Huvudalternativet är att behålla 150 kV ledningen i befintlig ledningsgata, se figur 3. Vid kartläggning av
intressen utmed befintlig ledning har det konstaterats att det inte tillkommit några förändringar av betydelse i
området sedan ledningen uppfördes under 1970-talet.

Ledningen passerar fyra sumpskogsområden som är utpekade av Skogsstyrelsen som områden med
naturvärden samt ett utpekat naturvårdsområde med barrskog. Sex fornlämningar i form av gårdstomter kan
återfinnas inom 100 m från ledningen. En fornlämning finns mitt i ledningsgatan.

Redovisning av registrerade natur- och kulturmiljöintressen framgår av kapitel Fel! Hittar inte referenskälla..

3.2.2 Alternativ sträckning
Vid framtagande av alternativ sträckning har landskapet och dess registrerade intresseområden studerats mer
i detalj. Hänsyn har också tagits till befintlig bebyggelse, inklusive avstånd till bostäder, byggbarhet samt
tekniska förutsättningar för anläggning. Där det är möjligt har sträckningen lokaliserats intill vägar och
befintliga ledningsgator för att minimera intrång på fastigheter och påverkan på annan markanvändning.
Genom att samlokalisera ledningen med vägar och befintliga ledningar blir också påverkan på landskapsbild
och natur- och kulturmiljö mindre.

I detta projekt har det funnits svårigheter att hitta alternativa lösningar på delar av sträckan då
utredningsområdet omfattar tätbebyggda områden. Det innebär att alternativ ledningsträckning delvis är
tvungen att löpa i befintlig ledningsgata, se figur 3.

Inga natur- och kulturinventeringar i fält har skett inför framtagandet av alternativ sträckning.
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Figur 3. Karta över utredningsområdet och möjliga sträckningar.
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3.2.3 Parallellgående projekt
För närvarande pågår ett parallellt projekt där Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om nätkoncession
för linje för en ny 150 kV ledning mellan Grisberget och transformatorstation PT45 Stadsfjärden. Ledningen
kommer att löpa längs väg Norra Ringen och ska utföras som markkabel. Den nya ledningen är nödvändig för
att säkra elleveransen till Piteå stad samt möjliggöra ytterligare effektuttag i Piteåområdet.

Den nya ledningen möjliggör också att Vattenfall Eldistribution AB kan uppfylla nya lagkrav enligt
Energimarknadsinspektionens funktionskrav, det vill säga att överföringen av el ska vara av god kvalité.

Vid framtagande av alternativa sträckningar i denna utredning har hänsyn tagits till det redan pågående
projektet vilket inneburit att möjlig sträckning längs väg Norra Ringen inte har varit en alternativ lokalisering för
att ersätta den befintliga ledningen i området. Vattenfall Eldistribution AB vill geografiskt separera den
befintliga ledningen från den planerade ledningen längs Norra Ringen för att säkra driftsäkerheten i området.

3.3 Sträckning A- huvudalternativ (blå)
Sträckning A utgör huvudalternativ, följer befintlig sträckning och är i befintligt utförande, dvs. luftledning, se
figur 3. Huvudalternativet utgår från befintlig transformatorstation (PT49) i Bonäset nordväst om Piteå
centrum, passerar genom skogsmark och öppen ängsmark, följer Nils Edens väg på dess östra sida varefter
den korsar väg Norra Ringen och ansluter till transformatorstation (PT45) Stadsfjärden. Därefter korsar
ledningen Olof Palmes gata och ett öppet industriområde. Vid Nördfjärden korsar ledningen öppet vatten och
löper vidare på den norra sidan om bostadsområdet Strömnäs-Pitholm. Vid Nötövägen vinklar ledningen av i
sydlig riktning och korsar Norra Pitholmsvägen, Södra Pitholmsvägen och Lillåkersvägen. Ledningen löper
genom skogsmark och öppen ängsmark innan den passerar förbi befintlig fördelningsstation PT44 Pitholm
som skall raseras. De befintliga ledningarna som i dag är anslutna i station PT44 Pitholm, skall skarvas ihop i
ledningsgatan så att den nya sträckningen blir mellan PT45 Stadsfjärden och PT46 Munksund. Efter stationen
Pitholm löper ledningen först i sydostlig riktning för att vinkla sydväst, korsa väg 506 och ansluta till
transformatorstation (PT 46) Munksund, norr om SCA Munksunds industriområde. Sträckningens totala längd
mellan Bonäset och Munksund är ca 12 km lång.

Ledningen löper genom skogsmark och öppen ängsmark. Vid två tillfällen passerar ledningen nära bostäder;
vid sydöstra delen av bostadsområdena Djupviken och i sydöstra delen av bostadsområdet Strömnäs.
Bebyggelsen utgörs av samlade villaområden och enstaka gårdar. Beskrivningarna i tabell 1 och 2 ska läsas
tillsammans med bilagorna 1–5 Avstånd till bostäder som angivits är ungefärliga.

Huvudalternativet medför inte någon förändring eller påverkan på landskapsbild, naturmiljö, naturresurser,
rekreation och friluftsliv eller kulturmiljö. Huvudalternativet innebär inte heller någon förändring av dagens
situation vad avser förhållandena för bebyggelse och boendemiljö.

Tabell 1. Natur-, kultur- och samhällsintressen för sträckningsalternativ A.
Intresseområde Beskrivning
Riksintressen Hela sträckningen ligger inom riksintresseområde för turism och friluftsliv.

Sträckningen korsar riksintresseområde för järnväg (Norrbotniabanan,
Robertsfors-Piteå) samt E4 och väg 506.

Vattendrag Korsar Nördfjärden och 5 st bäckar och diken.
Naturvärden Sträckningen löper genom barrskogsobjekt (N 2685-2004) med naturvärde.
Kulturmiljö Sex fornlämningar i form av gårdstomter har registrerats inom 100 m från

ledningen. En lämning finns mitt i ledningsgatan. Se avsnitt 5.7.Fel! Hittar
inte referenskälla.

Kommunala planer Se avsnitt 5.1.
Avstånd till bostäder Idag finns 109 bostadshus inom ca 50 m på ömse sidor om ledningens

centrum varav 13 st inom ca 25 m:s avstånd.
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3.4 Sträckning B (röd)
Alternativ sträckning är en ca 13,8 km lång luftledning som utgår från station PT49 Bonäset, se figur 3.
Ledningen följer befintlig ledningsgata en kort sträcka, vinklar sedan av i sydostlig riktning, korsar E4 och
löper därefter i obruten terräng parallellt med befintlig ledningsgata fram till väg 511 där den vinklar av i
sydostlig riktning genom obruten skogsmark mellan befintlig ledning och Långskatavägen. Därefter löper
ledningen i skogen mellan Nils Edens väg och Norra Ringen för att norr om Kolmilavägen fortsätta i den
befintliga ledningsgatan fram till station PT45 Stadsfjärden. Från stationen fortsätter ledningen i den befintliga
ledningsgatan och passerar över Nördfjärden fram till Svartuddsvägen. Efter korsningen med Svartuddsvägen
följer sträckningen vägen på dess södra sida i skogen, korsar Nötövägen och löper sydväst parallellt med
vägen på dess östra sida. Därefter löper detta alternativ norr om villaområdet Pitholm i obruten skog, avviker i
sydvästlig riktning, och korsar Norra Pitholmsvägen. Den sista delen, från Norra Pitholmsvägen, sträcker sig
ledningen i obruten terräng med skogs- och ängsmarksområden fram till transformatorstationen (PT46)
Munksund.

Alternativ sträckning är till största delen en ny luftledningssträckning men möjligheterna att hitta alternativ till
befintlig ledningssträckning mellan de berörda stationerna är begränsad bland annat pga. avstånd till
bostäder. Detta har resulterat i att vissa delsträckor ligger i samma ledningsgata som den befintliga ledningen
dvs. huvudalternativet.  Där ledningen löper över Nördfjärden finns det inget annat rimligt alternativ än befintlig
sträckning då en luftledning i en annan sträckning skulle innebära att flertalet nya fundament i Nördfjärden
måste anläggas.

Tabell 2. Natur-, kultur- och samhällsintressen för sträckningsalternativ B.
Intresseområde Beskrivning
Riksintressen Hela sträckningen ligger inom riksintresseområde för turism och friluftsliv.

Sträckningen korsar riksintresseområde för järnväg Robertsfors-Piteå
samt E4 och väg 506.

Vattendrag Korsar Nördfjärden och 5 st. bäckar och diken.
Naturvärden Sträckningen löper genom barrskogsobjekt (N 2685-2004) med

naturvärde.
Kulturmiljö En fornlämning har registrerats inom 100 m från ledningen. Se avsnitt 5.7.
Kommunala planer Se avsnitt 5.1.
Avstånd till bostäder Bostäder och fritidshus förekommer längs sträckningen, 54 hus inom ca

50 m:s avstånd, varav 2 hus inom ca 25 m från tänkt ledning.
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4 TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

4.1 Teknisk utformning
Nedan beskrivs den tekniska utformningen för aktuell 150 kV ledning. Det som anges i det här
undersökningssamrådet är den nominella spänningen dvs 150 kV.

4.1.1 Utformning av befintlig luftledning
Nedan följer en beskrivning av den befintliga ledningen, dvs. sträckningsalternativ A (blå), men mått och
avstånd mm. gäller även för sträckningsalternativ B (röd).

Den befintliga luftledningen har en spänningsnivå på 150 kV och består till största delen av parstolpar i trä,
figur 4a. Ledningsbredden mellan de yttre faserna är ca 15 m och höjden på ledningen varierar mellan ca
15–28 m. Bredden, stolphöjden och avståndet mellan stolparna varierar beroende på hur terrängen ser ut, var
de är placerade och vilken funktion respektive stolpe har, t.ex. rakledningsstolpe, vinkelstolpe etc.
Trästolparna är av standardtyp med kreosotimpregnering och de förekommer både som bergstolpar och
jordstolpar som ofta är stagade med vajer.

Befintlig ledning består även av ett antal fackverksstolpar. Dessa stolpar är placerade på små öar i
Nördfjärden och är en förutsättning för att kunna passera över vattnet, figur 4b.

Figur 4a. Befintlig parstolpe i trä (till vänster i bild). Figur 4b. Befintlig fackverksstolpe i Nördfjärden.

Faktaruta – benämning av spänning för kraftledningar
För kraftledningar finns det flera olika sätt att ange dess spänning:

· Nominell spänning - vilket är den spänning ledningar/system benämns med i dagligt
tal. I det här fallet är den nominella spänningen 150 kV.

· Driftspänning, är den spänning som nätet drivs med, den kan variera och är oftast
något högre än den nominella spänningen, vanligtvis inte mer än 10 %.

· Konstruktionsspänning, är den högsta spänning som ledningen konstrueras för att
klara, med hänsyn till isolation och andra egenskaper. I det här fallet är
konstruktionsspänningen 170 kV.
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4.1.2 Markbehov
Där ledningen passerar skogspartier finns en tillhörande skogsgata tillräckligt bred för att inga träd skall kunna
falla över den aktuella ledningen och orsaka avbrott, vanligtvis ca 40 m för en 150 kV ledning. I sidoområdena
utanför skogsgatan tillåts endast träd av en viss höjd, som vid fall, inte kan falla på ledningen. De träd som
står inom sidoområdet kallas för kantträd och om de bedöms som farliga sker stämpling, värdering och
därefter avverkning. Se figur 5 för en illustration av en skogsgata.

Röjning av skogsgatan sker regelbundet och kommer även att behöva göras framöver, för att bibehålla en
hög driftsäkerhet i det aktuella regionnätet.

En ny ledningsträckning kommer kräva avverkning av ny ledningsgata som beskrivs enl. ovan och innebär
större intrång än om befintlig nyttjas.

Figur 5. Principskiss av en ledningsgata, dvs. skogsgata med tillhörande sidoområde.

4.1.3 Uppförande av luftledning
Vid nybyggnation av en luftledning finns flera olika alternativa stolptyper att tillgå bland annat gitterstolpe och
kompositstolpe, figur 6 a-b. Den vanligaste typen är dock fortfarande parstople i trä som den befintliga
ledningen till största del är byggd av.



Samrådshandling undersökningssamråd - Bonäset-Stadsfjärden-Pitholm- Munksund

15

Figur 6a. Exempel på gitterstolpe. Figur 6b. Exempel på kompositstolpe.

En ny luftledning för 150 kV består förenklat av tre separata faslinor med ett avstånd på ca fyra meter mellan
respektive fas. Faslinorna är de linor som transporterar el. Faslinorna är upphängda i en regel som är
förankrad med stolpben ner i marken. Stolparna kan vara av stål-, trä- eller kompositmaterial, se figurer 4a,
4b, 6a, 6b. Höjden på stolparna varierar utifrån terräng och spannlängd, men de är normalt ca 15–28 meter
höga. Spannlängden, det vill säga avståndet mellan stolparna är normalt ca 150–250 meter. Spannlängden
varierar utmed sträckningen och styrs av terräng samt natur- och kulturvärden. De befintliga fackverksstolpar
som är placerade på små öar i Nördfjärden utgör en förutsättning för att kunna passera över vattnet, se figur
4b.

Byggnation av en luftledning inleds med att sträckningen stakas ut, dvs. den exakta placeringen av ledningen
bestäms. Värdering av intrånget sker varefter större träd och buskar i skogsgatan avverkas och skogsgatan
röjs fri från sly. Arbetet med att placera ut stolpar inleds med grundläggning, på vissa ställen utförs en
markundersökning först. Därefter sker stolpresning och slutligen dras själva faslinorna på plats mellan
stolparna. Under byggnation kommer det att förekomma transporter samt eventuellt helikopterflygning i och i
anslutning till ledningsgatan.
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5 OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÖVERGRIPANDE
KONSEKVENSBEDÖMNING

I detta avsnitt beskrivs utredningsområdets förutsättningar i form av exempelvis känsliga miljöer, pågående
markanvändning, naturtillgångar och fysisk miljö i övrigt på ett övergripande sätt.

5.1 Markanvändning och planer
Översiktsplan
Piteå kommuns gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 19 december 2016. Översiktsplan 2030
beskriver önskvärd utveckling inom hela kommunen - stad, landsbygd och skärgård. Planens utgångspunkt är
att det ska finnas levande och modern landsbygd samt en attraktiv stadskärna.

Detaljplan
Enligt 2 kap. 8§ Ellagen får en nätkoncession för linje inte strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser.
Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.

Det finns flera gällande detaljplaner som kommer att beröras; en plan som berör vägområde för Norra Ringen
mellan Hembygdsvägen och Industrigatan samt grönområde i anslutning till vägen (D0091), marken som är
avsatt för allmänt ändamål i anslutning till bostadsområde Ankarstan (D0093) och marken där ledningen
kommer att löpa genom grönområdena Holmstedtsberget i anslutning till bostadsområde Svartudden (D0119).
Det finns också ett pågående detaljplaneärende som möjliggör tillskapande av 24 egnahemstomter samt
förskola i Pitholm (D2086).

Konsekvenser
Inom berört område finns värden som kommunen tagit upp i översiktsplanen gällande bland annat natur- och
friluftsliv. Båda sträckningsalternativ kommer att beröra vissa av de utpekade värdena.

Alternativ 2 kommer att beröra de ovan nämnda gällande detaljplanerna. Alternativet kommer även att beröra
det pågående detaljplaneärendet D2086. Detaljplanområdet genomkorsas av sträckningsalternativ 2 vilket
kan resultera i att tillräckligt avstånd till blivande bostäder inte kan hållas.

5.2 Infrastruktur
I närområdet till de två sträckningsalternativen finns E4 och väg 506 (Havsbadsvägen) som är av riksintresse
för kommunikation enligt 3 kap. 8§ miljöbalken. Järnvägssträckan Piteå-Älvsbyn samt järnvägsanläggningen i
Piteå är också av riksintresse. Inom området finns även ett brett stråk för framtida järnväg (Norrbotniabanan).
Hamnen i Sjöfjärden utgör också riksintresse, se bilaga 1.

Konsekvenser
Huvudalternativet bedöms inte innebära några tillkommande konsekvenser för den befintliga infrastrukturen.
Sträckningsalternativets påverkan på befintlig infrastruktur bedöms bli liten då korsningar mestadels sker inom
befintlig ledningsgata.

Eftersom de båda alternativen ligger inom riksintresse för Norrbotniabanan kan ledningen komma att behöva
flyttas vid eventuellt byggande av järnväg.
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5.3 Rennäring
Rennäring bedrivs inom området. Planerad verksamhet kommer att ske inom områden som är av betydelse
för rennäringen.

Ståkke och Östra Kikkejaure är två samebyar inom eller i närheten av berört område. Ståkke sameby har
vinterbetesmark inom de områden som sträckningsalternativen löper genom, se bilaga 3.

Konsekvenser
Utredningsområdet utgörs av vinterbetesmark för rennäringen. I och med att ledningen kommer att byggas
inom tätbebyggt område bedöms rennäringen inte påverkas av projektet.

5.4 Naturmiljö

5.4.1 Naturvårdsavtal
Skogen vid Grisberget omfattas av ett naturvårdsavtal (SK 988-2004). Området har naturskogsartad barrskog
(tallskog) varav större delen utgörs av produktiv skogsmark. Naturvårdsavtalet är ett civilrättsligt avtal som
tecknas mellan Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen (staten) och markägare som är intresserade av naturvård.
Syftet med avtalet är att bevara, utveckla eller skapa områden med höga naturvärden.

Området kring Grisberget utgör även ett utpekat naturvärde baserat på dess skogliga värden (Skogsstyrelsen
2017), se bilaga 4.

Konsekvenser
När en ledning lokaliseras till skogsmark är det oundvikligt att skog tas i anspråk för ledningen, både under
byggnation och under drift. Den röjda gata som krävs för anläggning av luftledning i skogsmark innebär alltid
ett ingrepp i dess markanvändning och landskapsbild. För en luftledning krävs som tidigare beskrivits en ca
40 m bred trädfri gata. Skogen är en sluten landskapstyp vilket gör att det som anläggs i skog till viss del kan
döljas i vegetationen.

Både alternativ 1 och 2 kommer att beröra det skogsområde som omfattas av naturvårdsavtalet och som rör
ett utpekat naturvärde. Naturvårdsavtalsområdet utpekades långt efter att befintlig ledningsgata etablerades i
området och påverkan bedöms ur den aspekten som ringa för alternativ 1 (befintlig ledning). Om en ny
ledning ska anläggas i området kommer ny mark med utpekat värde att tas i anspråk och måttliga
konsekvenser för området bedöms uppstå.

5.4.2 Sumpskogar
En stor del av Sverige täcks av fuktiga eller blöta skogar, så kallade sumpskogar. För att få kunskap om var i
landet dessa är belägna och vilken betydelse de har för naturvården och skogsproduktionen, genomförde
Skogsstyrelsen en riksomfattande inventering under åren 1990 till 1998.

Inom berört område för befintlig ledning och framtaget alternativ finns fyra stycken sumpskogsområden.
Dessa utgörs av fuktskog med naturvärdesklass 3 vilket innebär områden som är gallrade och/eller dikade
men har vissa naturvärden kvar (Skogsstyrelsen 1995), se bilaga 4.

Konsekvenser
Huvudalternativet med ledningen i dess befintliga läge innebär inte några tillkommande konsekvenser för
berörda områden. Vid anläggandet av en ny ledning kommer nya delar av sumpskogsområden tas i anspråk
vilket skapar en fragmentering i dessa områden.

5.4.3 Övriga naturvärden
I övrigt finns inga biotopskydd eller nyckelbiotoper inom berörda områden och ledningen berör inga reservats-
eller naturskyddsområden.
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5.5 Vattenmiljö

5.5.1 Vattenförekomster
Nördfjärden är en klassad vattenförekomst (SE652000-213210) enligt Vatteninformationssystem Sverige
(VISS) med fastställda miljökvalitetsnormer, jfr bilaga 3. Nördfjärden har fastställd god ekologisk status år
2017.

Nördfjärdens kemiska status har bedömts till att den ej uppnår god status år 2017, baserat på att gränsvärdet
för kvicksilver och polybromerade difenyletrar överskrids.

5.5.2 Fisk
Yrkesfiske bedrivs i kustområdet i Piteå skärgård sydost om utredningsområdet. Inom utredningsområdet
finns inga vatten särskilt utpekade som intressanta ur fiskesynpunkt.

5.5.3 Strandskydd
Fina stränder är en naturresurs som har attraktionskraft och ger utvecklingsmöjligheter för rekreation och
turism. Strandskyddet är till för att allmänheten ska ha tillgång till stränder för sitt friluftsliv samt att bevara
goda livsvillkor för djur och växter i strandnära områden. Skyddet omfattar land- och vattenområden inom 100
m från strandlinjen vid hav, sjöar och vattendrag.

Konsekvenser
Inget av sträckningsalternativen innebär några ytterligare konsekvenser för vattenmiljön då befintlig
ledningsgata kommer att nyttjas för båda alternativen då Nördfjärden korsas.

5.6 Rödlistade arter
ArtDatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala (SLU) samlar in, lagrar, utvärderar och
tillhandahåller information om svenska rödlistade växt- och djurarter. Rödlistning är en klassificering av hotade
arter. Syftet är att kartlägga och klargöra olika arters sällsynthet, den risk de löper att försvagas eller utrotas,
och vilka åtgärder som krävs för att säkerställa överlevnad.

En sökning i Artportalen för åren 2000–2018 har genomförts. Det har gjorts observationer av rödlistade
fågelarter inom berört område. Konsekvenserna för dessa arter kommer att beskrivas i den
miljökonsekvensbeskrivning som tas fram inför tillståndsansökan.

Konsekvenser
Befintlig ledning kommer inte innebära några ytterligare konsekvenser för de arter av djur och växter som
finns i området.

Vid byggnation av en ledning i alternativ sträckning kommer ny mark att tas i anspråk vilket innebär att
boendemiljöer för känsliga växter och djur kan komma att påverkas. Konsekvenserna begränsas där den nya
sträckningen följer befintlig infrastruktur men där ledningen går i obanad terräng påverkas olika typer av
miljöer där rödlistade arter kan finnas.

5.7 Kulturmiljö
Inom berört område kring den befintliga ledningen och alternativ sträckning finns det 12 st. fornlämningar i
form av bebyggelselämningar från nyare tid/medeltid (RAÄ 2017), se bilaga 5. Vid bostadsområdet Hällorna
finns en fornlämning mitt i befintlig ledningsgata. Det finns ytterligare tre bebyggelselämningar inom 50–100 m
från befintlig ledningsgata varav en av lämningarna ligger delvis under en väg och inga synliga spår av denna
kan idag iakttagas.

Vid området Pitholm återfinns, inom 25–100 m från befintlig ledning, åtta gamla gårdstomter. Vid Pitholm finns
även två lämningar från kemisk industri i form av tjärdalar.
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I Piteå stad finns områden både av riksintresse för kulturmiljövård, länsstyrelsens kulturmiljöprogram samt
ytterligare fornlämningar men dessa kulturmiljöer och fornlämningar ligger på sådant avstånd från de båda
sträckningsalternativen att de inte kommer att påverkas.

Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (1988:950) och får inte skadas.

Konsekvenser
Huvudalternativet bedöms inte innebära några tillkommande konsekvenser för de fornlämningar som finns
längs ledningen.

För alternativ sträckning bedöms inte några konsekvenser för kulturmiljön uppstå då de kulturlämningar som
finns inom utredningsområdet ligger bland nutida bebyggelse och påverkas därför inte. Anpassningar kommer
att ske vid en detaljprojektering i fält då bland annat placeringen av ledningsstolparna planeras i detalj för att
undvika skada på fornlämningar.

5.8 Friluftsliv
Berört område ligger inom riksintresse för friluftsliv och rörligt friluftsliv-kust och turism enligt 3 kap. 6§ och 4
kap. 2§ miljöbalken. Norrbottens skärgård är mycket attraktiv för friluftsliv och kustturism. Området har
långsiktiga möjligheter för det rörliga friluftslivet och bidrar också till en hållbar grund att utveckla näringar som
baseras på friluftsaktiviteter, se bilaga 4.

Grisbergets friluftsområde är ett annat populärt mål för rekreation och friluftsliv som till viss del kommer att
beröras av båda sträckningsalternativen.

Mot Bonäset passerar ledningen genom ett kommunalt friluftsområde med elljusspår.

Två skoterleder finns utmärkta i det berörda området, en som löper i väst-östlig riktning och korsar ledningens
norra del och en som löper nord-sydlig riktning och sammanfaller med ledningsgatan i höjd med Strömnäs.

Konsekvenser
En ledning kan uppfattas som störande för naturupplevelsen främst för att den till viss del medför en visuell
barriär. Ledningsgator kan även uppfattas som positiva då de ofta fungerar som riktmärken i landskapet att
orientera efter eller som transportled för t.ex. skid- och snöskoteråkning. Snöskoteråkning är en viktig del av
många Piteåbors friluftsliv. Ledningsgator kan kanalisera skotertrafik och avhjälpa att gång- och cykelvägar
nyttjas för transport till lederna vilket kan ses som positivt inom tätbebyggda områden. De bidrar också till
minskad omfattning av skogsskador till följd av skotertrafik.
Tillgängligheten till natur- och rekreationsområden förändras inte av den befintliga ledningen som inte heller
utgör något hinder för friluftslivet.

Vid byggnation av den alternativa sträckningen kan områdets friluftsaktiviteter i form av bland annat bär- och
svampplockning, skidåkning och skoteråkning komma att påverkas främst under byggtiden och framförallt i
form av buller. Den nya ledningsgatan skapar ytterligare fragmentering i området och upplevelsen av naturen
förändras.

5.9 Landskapsbild
Berört område utgörs främst av skog- och ängsmark. Ledningen löper i närheten av bebyggelse på flertalet
platser och korsar Nördfjärden söder om station Stadsfjärden.

Konsekvenser
Under drift tar en luftledning en begränsad öppen yta i anspråk och utgör ett nytt visuellt inslag i landskapet
och bebyggelsemiljön. Dock kan påverkan begränsas av mellanliggande vegetation och närliggande
infrastruktur.
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I befintligt läge innebär ledningen inte några ytterligare konsekvenser för landskapsbilden än de som uppstod
redan i samband med att ledningen byggdes för ca 40 år sedan.

Alternativ sträckning kommer att ta ny mark i anspråk vilket skapar ytterligare fragmentering i landskapet,
främst i skogsmark. Detta förändrar synintrycket i landskapsbilden.

5.10 Miljöfarlig verksamhet
I närområdet finns några företag med verksamheter som klassas som miljöfarliga och dessa finns registrerade
i den nationella databasen Miljöreda (Länsstyrelserna), se bilaga 4.

Konsekvenser
Ledningen i dess befintliga lokalisering och utförande kommer inte att innebära några förändringar och
därmed kommer inte några förorenade områden påverkas. Om alternativ utformning blir aktuell kommer
hänsyn tas till föroreningsrisken vid kommande planering och anläggningsarbete. Områden med föroreningar
kommer att undvikas i så stor utsträckning som möjligt.

5.11 Boendemiljö
Det som normalt diskuteras när det gäller ledningars påverkan på människors hälsa är magnetfält och ljud.

5.11.1 Elektiska och magnetiska fält
Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält
uppkommer tex. vid generering, överföring och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, både ute i
samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från kraftledningar och elapparater.

För kraftledningar är det spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det elektriska
fältet kring ledningen. Det elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per meter (kV/m). Elektriska fält av
någon storlek finns praktiskt taget bara kring högspänningsanläggningar. Fältet avskärmas lätt av t.ex. växter
och byggnadsmaterial. Av det skälet fås i princip inget elektriskt fält inomhus härstammande från
elanläggningar utanför huset. Det elektriska fältet anses därför inte vara relevant att redovisa.

Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µT). Fälten alstras av den ström som flyter i ledningen och varierar
med strömmens variation. Den resulterande fältstyrkan beror förutom på strömmens storlek även på
ledningarnas inbördes placering och avståndet emellan dem. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på
avståndet till ledningen men avskärmas inte av normala byggnadsmaterial. I hus nära kraftledningar är mot
den bakgrunden ofta magnetfälten högre än vad som är vanligt i övrigt.

Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält dvs det varierar inte över
tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för växelström alstrar däremot ett fält
som varierar med samma frekvens som strömmen. Så vitt man vet påverkas inte människan av statiska fält i
nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande magnetfält svaga elektriska strömmar i kroppen.

I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På deras hemsida
finns bla deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält,
www.stralsakerhetsmyndigheten.se

Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om växlande
magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte EMF ha betydande
miljöeffekt.

Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett
gränsvärde. I stället har fem myndigheter –Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen
och Strålsäkerhetsmyndigheten- tagit fram en vägledning för beslutsfattare som rekommenderar följande:
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· Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att
exponering för magnetfält begränsas.

· Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda
magnetfält.

· Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor,
förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.

Vattenfall Eldistribution ska i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip.

Som ett underlag till miljökonsekvensbeskrivningen kommer magnetfältsberäkningar att göras för den aktuella
ledningsträckningen. Grafer som visar magnetfältets utbredning och styrka kommer att infogas i MKBn

5.11.2 Magnetfält från befintlig ledning
Längs den delsträcka där befintlig ledning passerar genom de mer centrala delarna av Piteå stad förekommer
två större bostadsområden: Djupviken och Strömnäs. Närmaste bebyggelse finns på vissa platser belägna
inom 25 meters avstånd från befintlig ledning. Exempel på närheten till bostäder framgår av figur 7.
Magnetfältsberäkningar kommer att redovisas i kommande MKB. De delsträckor där parallellgång med andra
ledningar sker kommer det sammanlagda magnetfältet redovisas.

Figur 7. Foto på befintlig ledning (till höger i bild) längs bostadsområdet Djupviken.

5.12 Samlad bedömning
Utgångspunkten vid framtagandet av nya sträckningar har varit att i möjligaste mån undvika kända
restriktions- och hänsynsområden i landskapet samtidigt som en tekniskt byggbar sträckning ska tas fram.

Huvudalternativets konsekvenser för berört område bedöms bli små då de konsekvenser som befintlig ledning
har gett upphov till uppstod redan vid byggnationen av ledningen. Konsekvenser på omgivningen kan ske i
samband med underhåll men det är något som kan uppstå även om ledningen lokaliseras i annan sträckning.

För befintlig ledning tillkommer dessutom inget anläggningsarbete som vid nybyggnation skulle kunna skapa
störningar för natur, friluftsliv mm främst gällande buller.
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Alternativet att flytta luftledningen och förlägga den på annan plats skulle innebära större påverkan på
omgivningen än att låta ledningen vara kvar i befintlig sträckning. En ny ledning innebär att ny mark tas i
anspråk vilket skapar ytterligare fragmentering och barriäreffekter i landskapet och förändrar synintrycket i
landskapsbilden. En ny luftledning innebär även att miljöer där rödlistade växt- och djurarter finns kan
påverkas.

Det pågående detaljplaneärende för en fastighet belägen mellan Svartuddsvägen och Nötövägen där avsikten
är byggnation av 24 egnahemstomter samt förskola kan komma att påverkas negativt. Alternativ stäckning
berör detta område vilket kan resultera i att tillräckligt avstånd till blivande bostäder inte kan hållas och att
byggnationen inte kan genomföras.

Sammantaget görs bedömningen att befintlig ledningssträckning och utförande är väl anpassad för att ge en
så liten påverkan som möjligt på människors hälsa och miljön. Utifrån sammanvägda intressen och
ledningens konsekvenser för dessa är Vattenfall Eldistribution AB:s utgångspunkt att fortsatt driva ledningen i
befintlig sträckning och i befintligt utförande.

Vattenfall Eldistribution AB bedömer att behålla befintlig ledning inte kan antas ha en betydande
miljöpåverkan.

6 FORTSATT ARBETE
Beskriv fortsatt process, beslut om BMP/ avgränsningssamråd där sträckning bestäms / framtagande av MKB.

6.1 Förslag till innehållsförteckning i kommande miljökonsekvensbeskrivning
Enligt miljöbalken ska samrådet kring en verksamhet även behandla den kommande MKB:ns innehåll. Nedan
presenteras övergripande ett förslag till innehåll i kommande MKB:

1. Sammanfattning
2. Projektets bakgrund och syfte
3. Utredda och avfärdade alternativ, inklusive nollalternativ
4. Samrådsredogörelse
5. Beskrivning av huvudalternativet - lokalisering, omfattning och utformning
6. Områdesbeskrivning – identifierade intresseområden, planförhållanden etc.
7. Konsekvensbedömning – allmänna och enskilda intressen, hälsa och säkerhet inklusive elektriska

och magnetiska fält
8. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler och miljökvalitetsnormer
9. Referenser

6.2 Tidplan
Efter samrådet kring sträckningar kommer en miljökonsekvensbeskrivning att upprättas som biläggs
koncessionsansökan som planeras lämnas in senast under juni 2018.
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Yttrande undersöknings- samt avgränsningssamråd inför ansökan om 
ny nätkoncession, Piteå kommun
Länsstyrelsens synpunkter
Samhällsplanering
Befintlig kraftledning skär rakt igenom Piteå stad som växer mer än på mycket länge. 
Ledningens dragning bör därför ses över och utredas på ett mer genomtänkt sätt än det 
vi ser i samrådsunderlaget. Det alternativ som presenteras i underlaget går genom ett 
nyligen planlagt område för bostäder och förskola där kraftledningen går rakt igenom 
förskolans byggrätt. (Detaljplan för del av . Kommunens 
planbeteckning: D2086).

Länsstyrelsen anser att det behövs många fler alternativ, bland annat alternativ som 
innebär nedgrävning av ledning. Eftersom det berör i princip en hel stads framtida 
utvecklingsmöjligheter så är det motiverat med en bred samrådskrets.

Länsstyrelsen anser att det inte enbart bör vara Vattenfalls ansvar att hitta lösningar. 
Vattenfall och Piteå kommun kan eventuellt behöva samfinansiera betydligt dyrare 
sträckningar som långsiktigt kan vara mycket bättre.

Hälsa, miljö och säkerhet
Befintlig sträckning ligger nära bostäder - 109 bostadshus ligger inom 50 m och 13 
bostadshus inom 25 m. Det är oklart om raseringen som nämns på s 5, 2 st i 
samrådshandlingen syftar på befintlig ledning eller station PT Pitholm. Om ledningen 
ska rivas och sedan byggas upp på nytt blir det många som påverkas av rivnings- och 
anläggningsarbete om koncession beviljas, då främst med tanke på buller.

Kommande MKB bör redogöra för hur man avser att säkerställa att verksamheten inte 
medför en negativ påverkan på människors hälsa eller miljön, både under 
anläggningsskedet och driftstiden. MKBn bör även redogöra för hur eventuellt farligt 
avfall omhändertas som säkerligen uppstår vid rivningsarbeten både av 
kreosotimpregnerade stolpar och transformatorstationen i Pitholm. Den bör även 
redogöra för hur eventuellt överskott av urgrävningsmassor ska omhändertas. Uppgifter 
om bostadshus som finns inom 100 m av planerad ledning samt en redogörelse för 
skyddsåtgärder och riskbedömning för närboende under driftstiden, främst med tanke på 
elektromagnetisk strålning, bör också finnas med i MKB.

Kulturmiljö
I MKB bör en lämning omnämnas, RAÄ-nr Piteå socken 230:1. Den ligger i 
sträckningens sydligaste del, nordöst om Station Munksund. Det rör sig om en fyndplats 
som indikerar en större boplats. 



BESLUT
 
Datum
2018-06-18
 

Diarienummer
407-5372-2018
 

2 (2)

I en täktkant vid skjutbanan har hittats fynd (bränd flinta, brända ben, bränd lera, slagg 
och skärvstenar) som utgör resterna av en boplats, en fornlämning. Boplatsens faktiska 
utbredning är okänd eftersom boplatsrester oftast inte är synliga ovan mark utan ligger 
dolda under markytan.  

Alla fornlämningar, kända såväl som okända, är skyddade i 2 kap. kulturmiljölagen 
(1988:950), KML. Lagen säger att det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva 
ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en 
fornlämning (2 kap. 6 § KML). Lagen säger också att ett område som behövs för att 
skydda fornlämningen, ett fornlämningsområde, har samma skydd. Alla verksamheter 
som innebär att en fornlämning påverkas är tillståndspliktiga.

Vår bedömning är att det kring den här boplatsen krävs ett skyddsområde som i bifogad 
kartbilaga markerats med blå skraffering. Inom den ytan kan ytterligare boplatsrester 
finnas under markytan. Den som planerar en verksamhet som riskerar att orsaka 
markskador, även ytliga, ska därmed enl. 2 kap. 10 § KML samråda med Länsstyrelsen. 

Naturmiljö
MKB ska beskriva risker och konsekvenser för fågellivet av luftledning genom öppna 
landskap samt åtgärder för att skydda fåglar mot kollisioner och strömgenomgång.
Betydande miljöpåverkan
Sammantaget anser Länsstyrelsen att verksamheten är av sådan art att betydande 
miljöpåverkan föreligger enligt 10–13 §§ miljöbedömningsförordningen och att en 
specifik miljöbedömning enligt miljöbalken ska genomföras.

Beskrivning av ärendet
Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för 
en befintlig 150 kV luftledning mellan stationerna PT49 Bonäset via PT45 Stadsfjärden 
till PT46 Munksund, Piteå kommun i Norrbottens län.

Inom ramen för en tillståndsansökan ska ett undersökningssamråd genomföras enligt 6 
kap. 23–25 §§ miljöbalken med syftet att utreda om verksamheten kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan (BMP) samt samråda om miljökonsekvensbeskrivningens 
innehåll och utformning.

Då aktuell ledning löper genom tätbebyggt område anser Vattenfall Eldistribution AB 
att en bredare samrådskrets bör inkluderas och väljer därmed att genomföra samrådet så 
att det även uppfyller kraven för ett avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29–32§§ 
miljöbalken.

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av  tf chefen för naturmiljöenheten med   som 
föredragande. I den slutliga handläggningen har också  och  
plan- och kulturmiljöenheten samt , miljöskyddsenheten medverkat.
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Dnr 18EV25182018-06-07

   
Elinspektör
Avdelningen för anläggningar

Vattenfall
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Remissvar
Elsäkerhetsverket har tagit del av inbjudan till samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken. 
Avseende ansökan om nätkoncession för befintlig 150 kV ledning mellan 
stationerna Bonäset, Stadsfjärden via Pitholm, till Munksund i Piteå kommun 
Norrbottens län.

Myndigheten har i dagsläget inget att erinra utan förutsätter att utförandet sker 
enligt gällande föreskrifter. 

Elsäkerhetsverket



[Sida]

Från: @havochvatten.se
Skickat: den 9 maj 2018 12:16
Till:
Ämne: HaVs dnr 01725-2018 Samråd nätkoncession Munksund, Piteå

Uppföljningsflagga: Item has been registered in Chaos Desktop
Flagga: Slutfört

Kategorier: Chaos desktop

Hej
Havs- och vattenmyndigheten har tagit del av samrådsunderlaget i rubricerat ärende.
Myndigheten avstår att yttra sig över handlingarna. Det innebär inte att myndigheten tagit ställning i sakfrågan.

Vänliga hälsningar

@havochvatten.se

enhetschef

Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning
Havs- och vattenmyndigheten
Gullbergs Strandgata 15
Box 11 930
404 39 Göteborg
010-698 60 00
havochvatten@havochvatten.se
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.havochvatten.se%2F&data=02%7C
01%7Cpeter.ogren%40ramboll.se%7C1e48ae201fea4408c59408d5b595e40c%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd7
89c106%7C1%7C0%7C636614577737555736&sdata=vxosP6EguJEFXyLJjCiu9ppsL9n%2B3zvZU5p8D1O8XKA%3
D&reserved=0



 

2018-04-30 
 

 

   

 

 

 

Ramböll Sverige AB 

Att.  

Föreningsgatan 15 B 

981 32 Kiruna 

 

  

 

 

LFV:s yttrande angående befintlig 150 kV-ledning mellan stationerna Bonäset, 

Statsfjärden via Pitholm till Munksund, Piteå kommun. 

 

Härmed överlämnas LFV/ANS yttrande över i rubriken nämnda remiss. 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

 

för   
Operativa System 

 
  

Dokumentnummer 
D-2018-129413 
 
Ärendenummer 
Ä-2018-007764 
 
Ert datum 
2018-04-27 
 
Er beteckning 
Anläggningsnummer 714Eb och 
4048Cc 
 
Handläggare 

 
 
Sekretess 
OSL 18 kap 8 § 



 

2018-04-30 

 
Remissvar:  
 
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot den befintliga 
ledningen och förslagen till alternativ sträckning. 
 
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera 
yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning 
förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet. 
 

Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och 

övervakning (Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på 

Svensk Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem 

mot aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”, 

Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015. 

 

VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och 

från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli 

påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om 

byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan 

anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats 

avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från 

flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector 

Altitude”. 

 

LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum 

och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se 

www.lfv.se/flyghinderanalys.  

 
 
 
  



 

 



[Sida]

Från: @msb.se>
Skickat: den 4 maj 2018 15:04
Till:
Ämne: VB: MSB 2018-04189-1 - Inbjudan till samråd avseende befintlig 150 kV ledning mellan

stationerna Bonäset, Stadsfjädern via Pitholm, till Munksund i Pietå kommun

Uppföljningsflagga: Item has been registered in Chaos Desktop
Flagga: Slutfört

Kategorier: Chaos desktop

Från: 
Skickat: den 4 maj 2018 15:03
Till: ' @ramboll.se>; ' @ramboll.s' < @ramboll.se>
Kopia: 'registraturen@boverket.se' <registraturen@boverket.se>
Ämne: MSB 2018-04189-1 - Inbjudan till samråd avseende befintlig 150 kV ledning mellan stationerna Bonäset,
Stadsfjädern via Pitholm, till Munksund i Pietå kommun

Hej

MSB har inga synpunkter.

Med vänlig hälsning

Handläggare
----------------------------------------------------------------------------------
Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB
Enheten för skydd av kritisk infrastruktur och cybersäkerhet, CSV-SIC
651 81 Karlstad

Tel direkt: 
Mobil: 
Tel växel: 0771-240 240
E-post: @msb.se

www.msb.se

Från:  @ramboll.se>
Skickat: den 27 april 2018 18:07
Till: registraturen@boverket.se
Ämne: Samråd avseende befintlig ledning i Piteå kommun, Vattenfall Eldistribution



[Sida]

Samråd	enligt	6	kap	23-25	§§	miljöbalken	

Inbjudan	till	samråd	avseende	befintlig	150	kV	ledning	mellan	stationerna	Bonäset,	
Stadsfjärden	via	Pitholm,	till	Munksund	i	Piteå	kommun	

		
Vattenfall Eldistribution AB ska ansöka om tillstånd (s.k. nätkoncession för linje) för befintlig 150 kV ledning mellan
stationerna Bonäset, Stadsfjärden via Pitholm, till Munksund i Piteå kommun. Den aktuella kraftledningen är ca 12
km lång. Utgångspunkten för Vattenfall Eldistribution AB är att fortsatt driva ledningen i befintlig sträckning och
befintligt utförande.
Ledningen utgör tillsammans med övrigt regionnät en av de viktigaste elkraftsmatningarna för Piteå stad inklusive
betydande industrier och anläggningar i Piteå som t.ex. Smurfit Kappa och SCA Munksund.
Vattenfall Eldistribution AB genomför nu undersökningssamråd för berörd delsträcka enligt 6 kap 23-25 §§
miljöbalken. Då aktuell ledning löper genom tätbebyggt område anser Vattenfall Eldistribution AB att en bredare
samrådskrets bör inkluderas och väljer därmed att genomföra samrådet så att det även uppfyller kraven för ett
avgränsningssamråd. Samråd sker därför med berörda myndigheter, organisationer, berörda fastighetsägare och
allmänheten.
Synpunkter lämnas till , senast 15 juni 2018. Skicka via e-post till @ramboll.se eller
adressera brev till: Ramböll Sverige AB, att. , Föreningsgatan 15 B, 981 32 Kiruna.

På uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB

Ramböll Miljö
Ramboll Environment & Health

Direct Phone: +46 (
Mobile Phone: +46 

@ramboll.se



[Sida]

Från: naturvardsverket@naturvardsverket.se
Skickat: den 4 maj 2018 10:29
Till:
Ämne: NV-03628-18: Inbjudan till samråd avseende befintlig 150 kV ledning mellan stationerna

Bonäset, Stadsfjärden via Pitholm, till Munksund i Piteå kommun

Uppföljningsflagga: Item has been registered in Chaos Desktop
Flagga: Slutfört

Kategorier: Chaos desktop

Naturvårdsverket avstår att yttra sig i rubricerat ärende.

Detta e-postmeddelande är skickat via Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem.
Om du svarar på meddelandet bör du inte ändra avsändaradress eller ämne.

Hälsningar Anna

-------------------------------------------------------
NATURVÅRDSVERKET

BESÖK: Valhallavägen 195, Stockholm
POST: 106 48 Stockholm
TELEFON: 010-698 10 00
INTERNET:
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.naturvardsverket.se&data=02%7C01%7Cpeter.ogren
%40ramboll.se%7C21e1dbac8f054c2f18f108d5b1991061%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C1%7C0
%7C636610193322516512&sdata=wmji8cfT94kKPR%2FqsIcL%2BIo1RM%2FaOzfmkrlHPkACWkU%3D&reserved=
0
Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet



[Sida]

Från:  < @sgu.se>
Skickat: den 18 maj 2018 11:14
Till:
Kopia: SGU Diariet
Ämne: Lednig Piteå    SGU Dnr 33-1033/2018

Uppföljningsflagga: Item has been registered in Chaos Desktop
Flagga: Slutfört

Kategorier: Chaos desktop

Hej!
Vi avstår från att svara i ärendet, och hänvisar till vår checklista för planering av infrastrukturprojekt. Den är en hjälp
för att hitta till relevant information på vår hemsida.
https://www.sgu.se/globalassets/samhallsplanering/planering-och-
markanvandning/checklista infrastruktur sgu 2017-12-31.pdf
Vänliga hälsningar

 (Statsgeolog, PhD)

Sveriges geologiska undersökning
Box 670
751 28 Uppsala

Telefon: 

Chair -  Svenska IGCP kommittén



Ramböll

Föreningsgatan 15 B
981 32  Kiruna

@ramboll.se

Skanova AB
97172 Luleå
Tel: +46-
www.skanova.se

Säte: Stockholm
Org.nr: 556446-3734

SIDNR

1 (1)
DATUM

2018-06-15
DOKUMENT D

Remiss2018nord411
T LLHÖR OBJEKT

ERT DATUM

ER REFERENS

HANDLÄGGARE

@skanova.se

Ang. Nätkoncession för en ny 150 kV ledning
mellan stationerna Bonäset till Munksund
via Stadsfjärden och Pitholm, Piteå kommun

Skanova har teleledningar som kan komma att beröras av
ombyggnaderna. För att fastställa omfattningen bör en besiktningsrapport
upprättas i ett tidigt skede av projektet.

Med vänlig hälsning



 

     
          Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 
Huvudkontoret Vallgatan 8 036-35 93 00 202100-5612 www.skogsstyrelsen.se 
Skogsstyrelsen Jönköping Fax Momsreg.nr 

 551 83 Jönköping  036-16 61 70 SE202100561201 

     

 
Norra Norrbotten 

 
Renstigen 13, 956 31 Överkalix 

@skogsstyrelsen.se 
Tfn  

 YTTRANDE 1(1) 
 Datum 

2018-06-13 
Diarienr 

2018/2361 
  

  
Er referens 

[X] 

 Ramböll Sverige AB 
Att:  
Föreningsgatan 15 B 
981 32 Kiruna 

 
 

 

  

Samråd avseende befintlig 150 kV ledning mellan 
stationerna Bonäset, Stadsfjärden via Pitholm, till Munksund 
i Piteå kommun 
Skogsstyrelsen har tagit del av samrådsunderlaget och har främst inriktat 
granskning på sådant som påverkar naturvärden, skogsbruk samt annan 
markanvändning och lämnar följande synpunkter: 

Skogsstyrelsen förordnar Alternativ 1, befintlig luftledning, eftersom den 
sträckningen ger minst negativ påverkan på naturvärden och det rörliga 
friluftslivet som nyttjar skogen kring Grisberget. Området nyttjas för 
rekreation och friluftsliv och har högt socialt värde för allmänheten. 

Det skulle även bli en mycket negativ påverkan inom naturvårdsavtalet om en 
ny ledningsgata anläggs igenom området. 

 
I övrigt har Skogsstyrelsen inga fler synpunkter. 
 

 
Skogskonsulent 
 
 
 
 
 
 



  
Ärendenummer Dokumentdatum  
TRV 2018/49420 2018-06-15 

Motpartens ärendenummer Sidor 
[Motpartens ärendeID NY] 1(1) 
  
 

 
Trafikverket 
Box 809 
971 25 LULEÅ 
Besöksadress: Sundsbacken 2-4 

Texttelefon: 020-600 650 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.traf kverket.se 

 
Direkt:  
Mobil:  

@traf kverket.se 
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Ramböll 
 
 
 
 

[Kopia till] 

Yttrande undersökningssamråd befintlig 150 
kV ledning mellan stationerna 
Bonäset,Stadsfjärden via Pitholm till 
Munksund Piteå kommuni Norrbottens län   

 

Trafikverket har tagit del av underlaget gällande undersökningssamrådet för befintlig 150 kV 

ledning. Den aktuella kraftledningen är ca 12 km lång. Utgångspunkten för Vattenfall 

Eldistribution AB är att fortsatt driva ledningen i befintlig sträckning och befintligt 

utförande. 

Trafikverkets synpunkter 

Väg 

För anläggande av ledning eller utförande av arbeten på befintlig ledning inom vägområdet, 

krävs alltid tillstånd från Trafikverket, vilket kräver en separat ansökan. Tillstånd lämnas med 

stöd av 44 § väglagen. Se Trafikverket hemsida för ansökan och information: 

http://www.trafikverket.se/ledningar.  

 

Järnväg 

Delar av ledningen ligger inom riksintresse för Norrbotniabanekorridoren och kan komma att 

behöva flyttas vid ett eventuellt byggande av järnväg. 

  

För Trafikverket 

 

 

Samhällsplanerare 

 

 

[Skapat a ] [Do u t a um] 









.
Samråd enligt 6 kap 23-25 §§miljöbalken                        Piteå den 20180531

Samrådsyttrande, linjekoncession för befintlig 130 KV ledning, PL 23 och PL4S5.
Samråd enligt Vattenfallls utskick 2018-04-27

En förlängning av koncessioner ska medföra en prövning enligt nya samhällskrav och
tillse att ny miljö och personsäkerhetsskäl bevakas av tillståndsgivande myndighet.
Kunskapsnivån vad gäller påverkan från kraftledningar höjs kontinuerligt. Dessutom
finns tydliga mål och krav från regeringsnivå i Sverige som skriver:
”Människors hälsa och den biologiska mångfalden skall skyddas mot skadliga effekter
av strålning i den yttre miljön”.
Vidare:”Riskerna med elektromagnetiska fält ska kontinuerligt kartläggas och
nödvändiga åtgärder ska vidtas i takt med att sådana eventuella risker identifieras.
(detta skall ske löpande)”  AB, 20060130.

För denna koncessionsförlängning saknas underlag för att som intressent kunna
skaffa sig en uppfattning av aktuell strålningsnivå. I underlaget saknas information
om att parallellt med nämnda ledning går en ytterligare stolpmonterad ledning på 40 KV
Interaktionen mellan ledningarna som beror av last och strömriktning har ej berörts
vilket påverkar magnetiska strålnings-situationen. Ingen information om aktuella
strömstyrkor finns angiven och dessutom finns ingen information om förväntad ökning
av strömlasterna i ett framtida samhälle där effektförbrukningen sannolikt kommer att
öka. Lastvariationerna (max, min) kan förhöja strålningsrisken.

Vidare kan situationen påverkas genom val av kraftledningsstolpar andra än
standardstolpar i trä.

En äldre koncession som skall förnyas bör också förnyas utifrån inverkan på
markägares ekonomiska nyttjande av sin mark. Detta får ses som ett modernt
bedömningsförfarande. En ekonomisk ersättning för intrång får anses som befogad
eftersom det annars är att anse som stöld av nyttjansbar tomtmark. Markkoncessionen
anser vi inte vara korrekt utförd och dokumenterad.

Moderna högspänningsledningar grävs ner inom stadsplanerade områden. Detta
bör göras också med denna ledning.

Den alternativdragning av ledningen som presenterats syns som bättre och berör
färre bostadshus. Som alternativ till nedgrävning kan den vara ett förbättrat
alternativ.

Utifrån ovan nämnda argument begär vi saklig och skäligt hänsynstagande vid
beredningen av samrådet, ansökan. Tillståndsgivande myndighet liksom sökande bolag
har stort ansvar och bör ta hänsyn till följande punkter:

1. Ledningsavgifterna höjs kontinuerligt så det är inte oskäligt att kräva
nergrävning av ledningen.

2. Alternativ dragning berör färre bostadsfastigheter och bör förordas som
tänkbart alternativ.

3. Vad innebär dagens dubbla ledningssystem för totaleffekt på magnetisk
strålningsbild. Varför har inga mätningar presenterats vid olika laster. Vid



.
Samråd enligt 6 kap 23-25 §§miljöbalken                        Piteå den 20180531

nergrävning försvinner interaktionen. Även ny dragning minskar interaktionen
där ledningarna särskiljs.

4. Moderna krav innebär en strålningsnivå < 0,2 uT (Stockholms stad) och ett
absolut maximum för bostäder ska vara <0.4 uT. Klarar ledningen dessa nivåer
på hela dess sträckning?

5. Markkoncession eller annorlunda uttryckt inverkan på ekonomisk nyttjanderätt
för markägare i anslutning till kraftledning är ej dokumenterad och tidsenlig.
Ny koncession betyder nya tillstånd. Markkoncessionen måste som minsta
krav förnyas.  Med andra ord: på vilket sätt skall markägare kompenseras
för förlust av tidsenligt nyttjande av mark för t. ex bostadstomter nära en
stadskärna, eller höga strålningsnivåer.

6. Vid presentationer och framtida förhandlingar bör även markägare beredas
plats och yttranderätt.

94143 Piteå

                          2018-05-31       



[Sida]

Från: @hotmail.com>
Skickat: den 21 maj 2018 20:32
Till:
Ämne: Yttrande efter samråd avseende befintlig 150 kV ledning mellan Bonäset till Munksund i

Piteå kommun

Uppföljningsflagga: Item has been registered in Chaos Desktop
Flagga: Slutfört

Kategorier: Chaos desktop

Efter dagens samråd - diskussion hur nuvarande 150 kV ledning ska dras mellan Bonäset och Munksund i
Piteå kommun hoppas jag att ni tar ert förnuft till fånga och beslutar att gräva ner ledningen i marken.
Dagens luftledning är dragen över Nolia-området, ett av Piteås mest centrala och outnyttjade
markområde. Genom att få bort elledningarna och planändra Nolia-området skulle kommunen kunna
bygga upp ett mycket attraktivt och blomstrande framtida bostadsområde. Som det är nu är det bara ett
fult och tomt område som används två veckor vartannat år.

Av de två alternativ som ni presenterar är huvudalternativet (blå markering) det minst sämsta, vilket jag
föredrar om jag måste välja.
































